
آگهی مزایده شماره 1404/92-2
صنایع شهید صیاد شیرازی در نظر دارد نسبت به فروش اقالم مشروحه ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید خواستاران می توانند 
ضمن تماس با تلفنهای 29974344 و 22587554 همه روزه بجز پنجشنبه ها و روزهای تعطیل در ساعات اداری به منظور بازدید 
و دریافت برگه شرایط و مشخصات مراجعه و پیشنهاد خود را برای یک یا چند قلم حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
در داخل صندوق مزایده پلمب شده این صنایع بیاندازند؛ پیشنهادهای رسیده در کمیسیون فروش باز و نتیجه آن اعالم خواهد شد؛ 

سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.
آدرس: تهران خیابان پاسداران؛ چهارراه پاسداران انتهای خیابان مغان- نبش بزرگراه شهید صیاد شیرازی درب پارکینگ اتوبوس ها- 

دفتر فروش مهام

روابط عمومی صنایع شهید صیاد شیرازی م الف 1148

مقدارواحدشرح و مشخصاتردیفمقدارواحدشرح و مشخصاتردیف

140،000کیلوگرمپوسته اکسید حاصل نوردفوالد100،0007کیلوگرمسوفاله آلومینیومی آغشته به روغن1

4000کیلوگرمضایعات استیل نگیر و بگیر12،0008کیلوگرمضایعات آلومینیومی2

60،000کیلوگرمانواع لوله و اتصاالت فوالدی و چدنی2،5009کیلوگرمپیچ آلومینیومی3

70،000کیلوگرمانواع آهن آالت زنگ زده )گرد؛ تسمه؛ ...(4،00010کیلوگرمرادیاتورهای تاسیساتی اسقاط4

6،000کیلوگرمانواع ضایعات پالستیک1،80011کیلوگرمسوفاله تیتانیوم5

4،500کیلوگرملوازم و قطعات کامپیوتری مستعمل و اسقاط20012عددبشکه فلزی 200 لیتری مستعمل6

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
درنظ��ر دارد تعدادی اس�پیلت منصوب�ه بر روی 
س�اختمان و پنل و یونیت کندان�س موجود در 
انبار خود را به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی 

به فروش برساند.
متقاضی��ان می توانند جه��ت دریافت برگ ش��رایط 
مزای��ده از تاریخ درج اولین آگه��ی حداکثر به مدت 
10 روز کاری از س��اعت 8 ال��ی 14:30 ب��ه آدرس: 
تهران- خیابان ولیعصر- روبروی پارک ملت- خیابان 
ارمغان غربی- خیابان مهرش��اد ش��مالی- پالک 66- 
طبقه اول- اتاق 122- اداره خدمات پشتیبانی- آقای 

خامنه مراجعه نمایند. تلفن: 021-22058543 

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

م الف 1096

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 91/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر 
یاف��ت واردات و صادرات کلیه کاالها و لوازم جانبی تجهیزات الکتریکی الکترونیکی کامپیوتری مجاز بازرگانی ارائه خدمات 
فنی مهندسی بین سازمانی فروش و ارائه خدمات تجهیزات مجاز بازرگانی داخلی وارداتی الکتریکی و الکترونیکی فروش و 
ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات مجاز کامپیوتری و شبکه های کامپیوتری طراحی شبکه های کامپیوتری دریافت نمایندگی 
از سایر کمپانی های داخلی و خارجی و همچنین اعطای نمایندگی به غیر در داخل و خارج کشور در موضوع فعالیت شرکت 
س��رمایه گذاری در موضوع فعالیت ش��رکت و احداث هر گونه کارخانه در زمینه ماش��ین آالت و لوازم مورد موضوع فعالیت 
ش��رکت صدور فرآورده ها و محصوالت داخلی اعم از مصرفی غیرمصرفی انجام عملیات امور س��اختمانی و تاسیساتی ایجاد 
نمایندگی در اقصی نقاط کشور اخذ هرگونه وام و گشایش اعتبارات ال سی در کلیه بانک ها دولتی و غیردولتی اعم از داخلی 
و خارجی برای انجام موضوع فعالیت ش��رکت، ش��رکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی و انعقاد قراردادها 
با اش��خاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی انجام هرگونه خدمات حق العمل کاری نس��بت به اقالم و موارد که در 
موضوع فعالیت ش��رکت باشد بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرش��بکه ای و غیرالکترونیکی آدرس شرکت به تهران خ ولیعصر 
پایین تر از پارک س��اعی برج نگین س��اعی ط 9 واحد 907 ک پ 1433893948 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
اصالح گردید اساس��نامه جدید مش��تمل بر 63 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید سرمایه شرکت 
از مبلغ 6000000ریال به مبلغ 300000000ریال منقس��م به 3000 س��هم با نام 100000ریالی از محل آورده نقدی به 
موجب گواهی بانکی ش��ماره 34/358/3718 مورخ 91/12/5 بانک تجارت شعبه پارک ساعی افزایش یافت و ماده مربوطه 

به شرح فوق اصالح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 92/1/28 تکمیل امضاء گردیده است.

آگهی تغییرات شرکت پارس مدرن سهامی خاص
به شماره ثبت 27394 و شناسه ملی 10100728600

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- آقای مصطفی شاهچراغی به شماره ملی 1199089494 با دریافت مبلغ 3/300/000/000 ریال سهم الشرکه از صندوق 
شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ارد غیاثوند قزوینی به شماره ملی 0451308506 با دریافت مبلغ 1/400/000/000 
ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سعید غیاثوند قزوینی به شماره ملی 0030730856 
با دریافت مبلغ 2/000/000/000 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 

16/700/000/000 ریال به مبلغ 10/000/000/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
2- اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 

آقای مس��عود غیاثوند قزوینی به ش��ماره ملی 0032780702 و خانم مریم امیری به ش��ماره ملی 1199371033 و خانم 
سارا فامیل دردشتی به شماره ملی 4723752171.

3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای مسعود غیاثوند قزوینی به شماره ملی 0032780702 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم امیری به شماره ملی 
1199371033 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم س��ارا فامیل دردشتی به شماره ملی 4723752171 به سمت 
عضو هیئت مدیره و خانم مرجان معدلی به شماره ملی 0044007000 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل.

4- کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها از هر نوع با امضای منفرد مهندس 
مسعود غیاثوند قزوینی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با دو امضا از سه امضای خانمها مریم امیری نائب رئیس 
هیئت مدیره و مرجان معدلی مدیرعامل و س��ارا فامیل دردش��تی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و الزم االجرا 

می باشد مکاتبات عادی با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1392/1/28 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت و معدن و توسعه هماسون زیار 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 368960 و شناسه ملی 10320180759 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده و عادی بطور 
فوق العاده مورخ 1391/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید.
2 - آق��ای آیدی��ن آقاجان��ی به ش��ماره مل��ی 1672491959 به 
عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی فرد خیاوی به ش��ماره ملی 
1672509084 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند.
3 - روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت نش��ر آگهی های ش��رکت 

انتخاب شد.
4 - اعض��اء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/11/8 به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای رجب  زایدی خیاوی به شماره ملی 1671885260 
و خانم س��میه زایدی خیاوی به ش��ماره ملی 1671927559 و 
آقای اله ش��کر زایدی خیاوی به ش��ماره ملی 1671822870 تا 

تاریخ 1393/11/8.

5 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آق��ای رجب زایدی خیاوی به ش��ماره مل��ی 1671885260 به 
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیه زایدی خیاوی به شماره 
ملی 1671927559 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
اله ش��کر زایدی خیاوی به شماره ملی 1671822870 به سمت 
عض��و هیئت مدی��ره و آقای رجب زایدی خیاوی به ش��ماره ملی 

1671885260 به سمت مدیرعامل.
6 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته 
برات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل منفردا با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
در تاری��خ 1392/2/1 ذی��ل دفت��ر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات 

غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی آیقار
 سهامی خاص به شماره ثبت 427330

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی 
صنعتی پارسا پالستیک 

سهامی خاص به شماره ثبت 58291 
و شناسه ملی 10101033498

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 91/12/20 

ش��رکت مزبور که در تاریخ 91/12/27 واصل گردید موارد ذیل 

به تصویب مجمع مزبور رس��ید: عبارات  ذیل به موضوع فعالیت 

ش��رکت الحاق ش��ده تولید انواع لوازم التحریر و نوشت افزار انواع 

دفاتر و اوراق انواع لوازم اداری و بایگانی انواع کیف ها و س��اک ها 

و انواع قطعات پالستیکی تزریقی انواع ورقهای پالستیکی و انواع 

فیلمهای پالستیکی سایر قطعات و محصوالت پالستیکی مرتبط 

با پروانه بهره برداری در نتیجه ماده اساس��نامه بشرح فوق اصالح 

گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 92/1/18 
شرکت مزبور که در تاریخ 92/2/3 واصل گردید بند1 و 2 ماده 11 و بند ب 
و ج ماده 14 و بند3 ماده13 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصالح 
گردید و مرتضی غفوری به ش��ماره ملی 0035020180 به جای فضل اله 
حیدرنژاد ثانی به نمایندگی ش��رکت داروس��ازی امین به شماره شناس��ه 
ملی 10260063258 به س��مت عضو هیئت مدیره و مجتبی س��رکندی 
به ش��ماره ملی 005242441 به جای علی جباری به نمایندگی ش��رکت 
مکتاف دی راد به شناسه ملی 10320732834 به سمت عضو هیئت مدیره 
و س��یدفتح اله میرمحمد مکی به ش��ماره ملی 0041751345 به س��مت 
عضو هیئت مدیره. محمود بانکی به ش��ماره ملی 0044226411 بس��مت 
رئیس هیئت مدیره و س��ینا قدوسی به شماره ملی 0044278837 بسمت 

نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی غفوری به ش��ماره ملی 0035020180 
بس��مت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. امضای 
کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای متفق 
مدیرعامل و یکی از اعض��ای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 
متف��ق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی 
و مراس��الت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است 
و محل ش��رکت تهران میدان هفتم تیر ابت��دای خیابان قائم مقام فراهانی 

کوچه دوم پ4 کدپستی 1585934311 انتقال یافت.

آگهی تصمیمات شرکت مکتاف سهامی خاص
 ثبت شده بشماره116921 و شناسه ملی 10101605247

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

سال هفتادو دوم q  شماره q 20516  تکشماره 5000 ریال12صفحه پنج شنبه23 خرداد q  1392 4 شعبان q  1434 13 ژوئن2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* درگیری ش��دید پلیس انگلیس با مخالفان نظام 
سرمایه داری در لندن.

* لغ��و 1800 پ��رواز در نخس��تین روز اعتص��اب 
کارکنان فرودگاه های فرانسه.

* درگی��ری نیروهای امنیتی ترکی��ه با معترضان 
درمیدان تقسیم شدت گرفت.

* فری��اد »م��رگ ب��ر آل  خلیف��ه« در تظاه��رات 
ضدشکنجه مردم بحرین.                  صفحه آخر

در پی آزادسازی شهر استراتژیک القصیر

تروریست ها در سوریه
60 شیعه را قتل عام کردند

میالد مسعود حرضت اباالفضل العباس)ع(

و امام زین العابدین)ع(مبارک باد

* آغاز صادرات آهن اسفنجی از بندر امام خمینی)ره(.
* رئیس هیات عامل ایدرو: خودروسازان بخشی از 
منابع مالی خود را در بخش های غیرتولیدی صرف 

کردند.

* ضریب افزایش حقوق ش��اغالن و بازنشس��تگان 
اعالم شد.

* رئیس کانون انبوه س��ازان اعالم کرد: گران شدن 
مصالح علت افزایش قیمت مسکن.       صفحات4و9

با افزایش ظرفیت پاالیش صورت می گیرد

صادرات بنزین و گازوئیل ایران 
به جای نفت خام

حماسه سیاسی ملت
 فردا به اوج می رسد

رهبر انقالب در دیدار پرشور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم تاکید فرمودند

* حض��رت آیت اهلل العظمی خامنه ای: حضور حداکثری در پای صندوق های 
رای، از هر چیز دیگر برای کش��ور مهمتر اس��ت و ملت با حرکت مقتدرانه 
روز جمعه، ارتباط و اتصال مس��تحکم خود را با نظام اسالمی اثبات و دشمن 

را بار دیگر ناکام و ناامید خواهد کرد.
* دشمنان اس��الم و انقالب و ایران، همه امکانات مالی، رسانه ای و سیاسی 
خ��ود را ب��کار گرفتن��د تا م��ردم را از نظام ج��دا و به انتخابات و دس��تگاه 

برگزارکننده آن بدبین کنند.
* عدم تبعیت از قانون مبنای حوادث س��ال 88 بود و مردم و کش��ور از آن 
بی قانونی لطمات فراوان دیدند و این واقعیت باعث ش��ده، ملت در انتخابات 

پیش رو درباره ضرورت قانونگرایی، کامال حساس باشد.
* س��خنان هشت نامزد با هشت گرایش و هش��ت نوع نگاه در مناظره های 
صدا و س��یما، باع��ث آگاهی مردم از افکار و دیدگاه ه��ای مختلف نامزدها و 

نشان دهنده آزادی بیان در ایران اسالمی است.
* البت��ه من درباره بعض��ی حرف هایی که در مناظره ها زده ش��د، حقایق و 
مطالبی دارم که ان ش��اءاهلل بعد از انتخابات بیان خواهم کرد اما به هر حال 

این حرکت خیلی خوب و خوشحال کننده بود.
* عرصه بین المللی، عرصه تعارف و رودربایستی نیست و هر قدر شما ضعف 

نشان دهید و عقب بنشینید دشمن جلوتر می آید. 
* کسی که در مسیر امام حسین علیه السالم قدم می گذارد باید آماده شهادت 
باشد البته حرکت در این مسیر همیشه به شهادت منجر نمی شود اما در هر 
حالت موجب سعادت و عزت است.                                      صفحه3

صفحه2صفحه2

واشنگتن پست:

ایران تنها پیروز
رخدادهای سوریه است

* توازن قدرت منطقه ای به نفع ایران پیش رفته است.
* حزب اهلل بخشی از استراتژی ایران است.                               صفحه3

تازه ترین توضیحات سخنگوی شورای نگهبان 
درباره انتخابات

* عباسعلی کدخدایی در نشست 
خبری: تذک��رات الزم در خصوص 
افشای اسرار کش��ور به کاندیداها 
داده ش��ده و آنه��ا س��عی کردند 
م��وارد الزم را رعایت کنند اما اگر 
این موارد ادامه داشته باشد به قوه 

قضائیه ارجاع می شود.
* وظیفه شورای نگهبان و وزارت 
کش��ور، توزیع تعرفه ها اس��ت، لذا 
ای��ن اطمین��ان را به م��ردم عزیز 
می دهیم که مشکل تعرفه در این 

دوره نخواهیم داشت.

* نامزده��ا از روز رأی گیری تا مدت س��ه روز فرصت اعتراض دارند و 7 تا 
10 روز هم شورای نگهبان فرصت دارد که این موارد را بررسی کند و نظر 

خود را اعالم نماید.
* رأی گیری در خصوص احراز صالحیت آقای هاشمی برای نامزد شدن 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری یکبار انجام ش��ده نه دو بار و آن رأی از 
ابتدا تا انتها نیز باقی مانده و همان رأی نیز به وزارت کشور اعالم شده 

است.
* متاس��فانه برخی کشورها که مدعی حقوق بشر هس��تند مانع برگزاری 
انتخابات ایران در کشورش��ان ش��ده اند و ما برای برگزاری انتخابات در این 
کشورها نیاز به مجوز مسئوالن آنان داریم.                               صفحه2

* بازی دو سر باخت است ، مگر اینکه بگویید تقلب شده !
*  یعنی ما این قدر ذلیل شده ایم؟!

 ارگان سیا طاقت نیاورد
 انتخابات را تحریم کنید!

شعبده بازان 
اّره نشین


